Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 9h30min, teve início a reunião com os seguintes participantes: Roberto Ricardo
Vizentin (Presidente), Anna Flavia de Senna Franco (Diretora da Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística - DIPLAN), Marcelo Marcelino de Oliveira (Diretor da Diretoria de
Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO), Tatiana Rehder (Diretora
Substituta da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de
Conservação - DISAT), Bruna De Vita Silva (Diretora Substituta da Diretoria de Criação e
Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN), Roberto Rodriguez Suarez (Chefe de
Gabinete), César P. Viana (Coordenador da Coordenação de Planejamento - COPLAN) Maria
Iolita Bampi (Analista Ambiental), Maria Lucia Mazili (Analista Ambiental), Fernando Ramos
Mendes (Assessor da Diplan).
Pauta:
I – Itens para deliberação:
 Resultado do GT sobre a presença de búfalos na Resex do Rio Cajari
(digital 0688124) e Nota Técnica sobre criação de gado em Flona, Resex e
RDS, por populações tradicionais (digital 0544366) (Gabinete e Disat);
 Projeto Instituto Rumo ao Mar – RUMAR (Dibio);
 Proposta de Realização das Oficinas de Retomada do Planejamento
Estratégico: aprovação dos temas, participantes e datas (Diplan);
 Relatório TCU – avaliação e providências (Presidência);
 Calendário 2014 (Gabinete).
II – Itens para balanço da execução:
 Balanço Situação Orçamentária (Diplan);
 Acordo de Cooperação FioCruz/MMA-ICMBio (Gabinete);
 Emendas Parlamentares (Diplan).
III – Informes:
 Situação vagas do Concurso Público (Diplan).

ENCAMINHAMENTOS
I – TEMAS PARA DELIBERAÇÃO
I-a) Resultado do GT sobre a presença de búfalos na Resex do Rio Cajari (digital 0688124) e
Nota Técnica sobre criação de gado em Flona, Resex e RDS, por populações tradicionais (digital
0544366) (Gabinete e Disat);
O Senhor Chefe de Gabinete, Roberto Suarez, deu início aos trabalhos informando sobre o
resultado da reunião que foi realizada em 17 de setembro de 2013, com o Grupo de Trabalho
constituído para tratar deste assunto. Na oportunidade, informou que o Grupo de Trabalho
apresentou como resultado final uma Nota sobre as deliberações do assunto e apresentou à Mesa
cópia da Memória dessa reunião com os seus encaminhamentos.
Dando prosseguimento ao tema, o Senhor Chefe de Gabinete fez uma contextualização sobre o
atual momento e sobre as futuras ações propostas para a retirada dos búfalos da Reserva
Extrativista – RESEX Cajari com o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público e do próprio
ICMBio.
A Senhora Diretora Substituta da Disat, Tatiane Rehder, sugeriu a construção de um TAC com a
intervenção da Polícia Federal, estabelecendo prazos e condições para a retirada gradativa dos
animais da Resex, minimizando os impactos para a Unidade e para os criadores.
Como encaminhamento, ficou decidido o prosseguimento da ação que já esta montada pela
Polícia Federal. O Senhor Chefe de Gabinete sugeriu uma reunião ainda este mês de outubro
com a Senhora Procuradora do Ministério Público do município de Laranjal do Jari, para avaliar
como será a operação de retirada.
I-b) Projeto Instituto Rumo ao Mar – RUMAR (Dibio);
O Senhor Diretor da Dibio, Marcelo Marcelino, solicitou que todas as Diretorias indicassem um
ponto focal para deliberar sobre o Projeto Instituto Rumo ao Mar.
Havidas as deliberações as indicações são as seguintes: a)Diman - Luciano De Petribu Faria; b)
Disat - Adriana Risuenho Leão; c) Diplan - Alexandre Lemos; d) Dibio - Katia Torres.
I-c) Proposta de Realização das Oficinas de Retomada do Planejamento Estratégico: aprovação
dos temas, participantes e datas (Diplan);
A Senhora Diretora da Diplan, Anna Flavia, fez uma contextualização a respeito do
Planejamento Estratégico deste Instituto e apesar da sua elaboração inicial ter sido louvável,
atualmente, se faz necessário uma reflexão para que seja aprimorado e propõe uma discussão em
três eixos: 1) refletir estrategicamente sobre os desafios; 2) institucionalizar como será feito o
planejamento a médio e longo prazo, já que não dispomos de um planejamento direcionado; 3)
construir instrumentos de divulgação, visando incorporar todas as sinergias com uma maior
interação entre todas as áreas do Instituto.
O Senhor Coordenador da COPLAN, César P. Viana, deu continuidade ao assunto por meio de
uma apresentação de slides propondo, entre outras estrategias, Oficinas que irão subsidiar na
construção de um modelo de Planejamento para o ICMBio que visa dá continuidade ao
Planejamento Estratégico já existente, fortalecendo o processo gerencial na gestão estratégica
institucional.
Participarão dessas Oficinas o Gabinete, o Senhor Presidente, às Diretorias, os Coordenadores de
Macroprocessos, os Coordenadores Regionais, a equipe da Coplan, e como sugestão, poderão ser
convidados o Senhor Secretário da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, representando o
Ministério do Meio Ambiente, e da Nexuc`s (como convidado).

Havidas as deliberações ficou acordado que os convidados participarão de uma conversa anterior
às Oficinas, para um entendimento e principalmente, para que o ICMBio ouça as suas propostas.
A primeira Oficina ocorrera em novembro no auditório da Eletrobras Eletronorte/ Brasília/DF e
terá quatro temas, a saber: Tema 1-Conservação das especies, ecossistemas e diversidade
genética+ autorização para licenciamento (DIBIO); Tema 2-Criação+Proteção (Diman); Tema 3Consolidação Territorial+Produção Sustentável (Disat); e Tema 4-Plano de Manejo+Uso Público
(Diman).
Após as apresentações todos concordaram com a proposta apresentada.
Com referência aos participantes, ficou decido que o Ministério do Meio Ambiente e demais
convidados não deverão ser incluídos nas Oficinas, e sim das pre-oficinas, após uma reflexão
interna com o corpo diretivo do ICMBio, uns cinco dias antes do evento.
Com relação aos Temas, a princípio ficou aprovado, contudo, poderão ser avaliadas sugestões,
para tanto foi marcado um encontro no dia 15 pela manhã na sala de reuniões da presidência para
alinhar os Temas, com a participação dos Diretores e da Presidência. Quanto as datas, devido a
diversos compromissos e eventos já agendados, ficou acordado que a melhor data para essa
agenda é: 12 e 13, 26 e 27 de novembro de 2013.
I-d) Relatório TCU – avaliação e providências (Presidência);
O Senhor Fernando Ramos Mendes, Assessor da Diplan, juntamente com a Senhora Diretora,
Anna Flavia, fez uma explanação a respeito do Relatório do TCU, e apresentou um Mapa Geral a
respeito das recomendações.
Na oportunidade o Senhor Chefe de Gabinete, Roberto Suarez, solicitou o empenho das
Diretorias quanto ao envio das contribuições no âmbito de suas competências, para que se
manifestem o mais breve (se possível hoje ainda), visando à consolidação e nova apreciação
desse mapa.
I-e) Calendário 2014 (Gabinete)
O Senhor Chefe de Gabinete, Roberto Suarez, participou que a GIZ informou que poderia
bancar o Calendário do ICMBio referente ao ano de 2014 com o tema voltado para o combate a
incêndios florestais, mas como já havia uma discussão proposta para que o calendário seja
construído com o tema voltado para um novo diálogo será mantido com à GIZ para discussão da
mudança do tema, ou adequação.
II – PARA BALANÇO DA EXECUÇÃO:
II-a) Balanço Situação Orçamentária (Diplan)
A Senhora Diretora da Diplan, Anna Flavia, falou sobre a dificuldade orçamentaria do ICMBio,
em relação à contração dos brigadistas. Entre as dificuldades orçamentarias apresentadas, foi
colocada a questão dos contratos da bilheteria do Parque Nacional de Brasília e sobre a
fragilidade com a falta de pessoal que poderá ocasionar insegurança tanto para os usuários
quanto para os servidores, tendo em vista o possível fechamento do Parque ainda esta semana.
Tendo em vista que o Senhor Presidente não se fazia presente no momento desta discussão, esse
assunto será levado ao seu conhecimento para um encaminhamento urgente.

II-b) Acordo de Cooperação FioCruz/MMA-ICMBio (Gabinete);
O Senhor Chefe de Gabinete informou que a Dibio foi a única Diretoria que se manifestou sobre
o Acordo de Cooperação entre a FioCruz e o ICMBio. Solicitou de todas as Diretorias as suas
manifestações com máxima brevidade possível.
II-c) Emendas Parlamentares (Diplan)
A Senhora Diretora da Diplan, Anna flavia, sugeriu que as Emendas Parlamentares para 2014
sejam direcionadas, ou seja, que tenham execução direta. O Senhor Chefe de Gabinete, sugeriu
que as Diretorias encaminhem ao Gabinete as suas manifestações, informando exatamente isto,
para que seja direcionado pelo Senhor Presidente ao Ministério do Meio Ambiente com essa
solicitação.
III – INFORMES:
III-a) Situação vagas do Concurso Público (Diplan).
A Senhora Diretora da Diplan, Anna Flavia, informou que em conversa com o Secretário
Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, foi participada da aprovação de
241 vagas para o concurso emergencial do ICMBio, o qual deverá ocorrer até janeiro de 2014.
As vagas são compostas por cargos de Técnicos Administrativos, Técnicos Ambientais e 30
vagas de Analistas Administrativos para atender a demanda específicas de Tapajós.
Todo o trâmite já está em fase adiantada de andamento, aguardando apenas a publicação da
autorização pelo Ministério do Planejamento e escolha da Banca, que inclusive já foram ouvidas.
Quanto as 1400 vagas futuras, constituída de 1000 vagas para Analistas ambientais e 400 para
técnicos, o ICMBio, por intermédio da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, está em
tratativas com o Ibama para definir a quantidade de vagas que caberá a cada uma das Autarquias.
Segundo informações da Senhora Diretora da Diplan, Anna Flávia, o Ibama teria concordado em
deixar para o ICMBio 800 vagas, ao passo que ficaria com as outras 600. Contudo, o Ministério
informou que a divisão final dessas vagas será definida oportunamente.

